Program jednání Rady města Zlína
Typ jednání:

Jednání:

RMZ

20. schůze Rady města Zlína, konaná dne 25. 10. 2021

Čas jednání:

Místo jednání:

13:00

míst. č. 202

Bodů: 43

Seznam materiálů
1P

Pozemky - majetkoprávní úkony

2P

Nebytové prostory - majetkoprávní úkony

3P

Pozemky - záměr zřídit právo stavby - Parkovací dům, ulice Antonínova

4P

Byty – uzavření dohod o ukončení nájmu bytů

5P

Rozpočtové opatření č.43/2021 – navýšení a přesuny v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

6P

Rozpočtové opatření č.44/2021 – přesuny technického charakteru v rámci schváleného rozpočtu roku 2021

7P

Schválení rozpočtu Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice, s. r. o. a odhadu skutečné kompenzace za
veřejné služby v přepravě cestujících na rok 2022

8P

Projekt Expozice historie města Zlína - schválení projektového záměru a podání žádosti o dotaci

9P

Schválení projektového záměru "Domov se zvláštním režimem pro nízkopříjmové a nesoběstačné osoby"

10P

Podání výpovědi Pojistné smlouvy č. 500506083, týkající se pojištění členů jednotek sboru dobrovolných
hasičů obce pro případ úrazu.

11P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava bytů v BD
Vodní 4201 – 4210 ve Zlíně“

12P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rekonstrukce bytů v BD
Středová 4786, Okružní 4699 a Družstevní 4509, Zlín – II. etapa“

13P

Byty - schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Rámcová smlouva na
rekonstrukce, opravy a údržbu bytů, nebytových prostor a garáží v majetku SMZ“

14P

Schválení zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zastřešení části tribuny
Stadionu mládeže, ul. Hradská, Zlín“

15P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku „Vybavení sportovní plochy, montáže, demontáže
mantinelů včetně dopravy, přesunu a ekologické likvidace na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně“

16P

Schválení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby Audiovizuální a grafická produkce pro "Expozici
historie města Zlína"

17P

Schválení výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MUR - měření
úsekové rychlosti, Zlín, Salaš.“

18P

Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce budovy a pozemku.

19P

Dohoda o převodu práv a povinností ze správního rozhodnutí

20P

Schválení Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 3800200005, jejímž předmětem je zpracování dokumentu
"Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace pro období 2021 - 2027".

21P

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací „VPIC Zlín - Mladcová - chodník ke hřbitovu“

22P

Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4400211135 na stavební práce "Oprava chodníků ve
vnitrobloku na ul. Dětská"

23P

Dohoda o podmínkách realizace stavby „Revitalizace přízemí bytového domu č. p. 4122, 4123, 4124, ul.
Kvítková, Zlín“

24P

Byty - schválení uzavření prováděcí smlouvy na realizaci díla „Oprava schodiště před hlavním vstupem do
bytového domu na ul. Středová 4786 ve Zlíně“

25P

Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s S G. 3 s.r.o. při zajištění dozorových služeb v bytových
domech

26P

Schválení uzavření smlouvy na výkon technického dozoru stavebníka v rámci stavby "Výměna potrubních
rozvodů ZTI a ÚT v BD č. p. 344, Nad Ovčírnou IV"

27P

Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1800210112 na stavební práce "Rekonstrukce
veřejného víceúčelového hřiště č. 162, Zlín - Jižní Svahy"

28P

Schválení smlouvy o dílo na dodávky, VZMR I. kategorie, “Dodávka, instalace a zprovoznění dveřního
mincovního automatu pro vstup na WC v lokalitě – park Komenského, Zlín”, zhotovitel SW inoxy s.r.o. se
sídlem Kolonie 304, 679 04 Adamov, IČO: 05027390

29P

Schválení uzavření smlouvy o poskytování poradenských služeb s E-expert spol. s r.o. v oblasti odpadového
hospodářství

30P

Schválení uzavření smlouvy o pronájmu licence

31P

Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávku hardware pro zálohování dat

32P

Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o podnájmu budovy víceúčelového kulturního sálu Zlín, Tyršovo
nábřeží 5497, 760 01

33P

Smlouva o výpůjčce sbírkového předmětu - obraz "Modrá krajina"

34P

Schválení uzavření smlouvy na zajištění akce "Předvánoční setkání zaměstnanců statutárního města Zlína"

35P

Směrnice o postupech statutárního města Zlína a Magistrátu města Zlína v řízeních podle stavebního zákona

36P

Změna Sazebníku za užití parkovišť provozovaných společností Technické služby Zlín, s.r.o.

37P

Výsledek soutěže na řešení plochy podjezdu na ulici Dlouhá

38P

Stanovení míst a doby pro konání obřadů uzavření manželství, jubilejních svatebních obřadů a obřadů
registrovaného partnerství

39P

Stanovení platu ředitelům základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem.

40P

Dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy statutárního města Zlína na sportovní akce pořádané ve 4.Q/2021

41P

Čerpání finančních prostředků dle Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku statutárního
města Zlína pro rok 2022

42P

Ukončení elektronické aukce na „Pronájem celodřevěných prodejních stánků na akci Adventní Zlín 2021",
pověření k podpisu nájemních smluv s nájemci

43P

Schválení uzavření Smlouvy o dílo na provedení stavebních prací "Zlín Kudlov, úprava chodníku ul.
Václavská".

